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SMERNICA KOMISIE 2006/78/ES
z 29. septembra 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom
prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu II
(Text s významom pre EHP)
(3)

V súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia (ES) č.
999/2001 sa ustanovenia časti A prílohy XI k tomuto
nariadeniu uplatňujú až do prijatia rozhodnutia v súlade
s jeho článkom 5 ods. 2 alebo ods. 4, po prijatí ktorého
sa článok 8 tohto nariadenia a jeho príloha V stanú
uplatniteľnými.

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976
o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich
sa kozmetických výrobkov (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,

(4)

Smernica 76/768/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť.

po porade s Vedeckým výborom pre kozmetické výrobky
a nepotravinové výrobky určené pre spotrebiteľov,

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Vstup živočíšnych vedľajších produktov, ktoré podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších
produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (2), patria
pod materiál skupiny 1 alebo 2, do výrobného reťazca
na účely technického výrobku, ako napr. kozmetického
výrobku je zakázaný. Dodávateľské obmedzenia týmto
uvalené na kozmetické výrobky v rámci Spoločenstva
by sa mali vzťahovať aj na dovážané výrobky.

Článok 1
V prílohe II k smernici 76/768/EHS, sa zápis č. 419 nahrádza
takto:

„419. Materiál skupiny 1 a 2 uvedený v článkoch 4 a 5
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1774/2002 (*) a z neho získané zložky.
___________
(*) Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.“

(2)

Keďže špecifikovaný rizikový materiál uvedený v prílohe
V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú
pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých
prenosných spongiformných encefalopatií (3), je zahrnutý
pod materiál skupiny 1 uvedený v nariadení (ES)
č. 1774/2002, odkaz na túto prílohu v zápise č. 419
prílohy II k smernici 76/768/EHS už nie je potrebný.

(1) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169. Smernica naposledy zmenená
a doplnená smernicou Komisie 2006/65/ES (Ú. v. EÚ L 198,
20.7.2006, s. 11).
(2) Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 208/2006 (Ú. v. EÚ L 36,
8.2.2006, s. 25).
(3) Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1041/2006 (Ú. v. EÚ
L 187, 8.7.2006, s. 10.).

Článok 2
1.
Členské štáty uvedú do účinnosti najneskôr do 30. marca
2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné
na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne
oznámia ich znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi
týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o odkaze upravia členské štáty.
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2.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré
prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Článok 3
Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 4
Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 29. septembra 2006
Za Komisiu
Günter VERHEUGEN

podpredseda

